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BASF представив 

флагманські  продукти на 

зимовій конференції «Плюсуй 

переваги!» 

 

17 січня 2018 р.  

Київ, Україна – 17 січня 2018 р. – компанія BASF відкрила новий сезон заходом під гаслом 

«Плюсуй переваги!», під час якого представила лінійку флагманських препаратів – Архітект™, 

Акріс®, Адексар® СЕ Плюс і виробничу систему Clearfield® Plus. Серія зимових інноваційних 

заходів від BASF вже стала доброю традицією для аграріїв, які отримують вичерпну 

інформацію про системи захисту, консультації технічних експертів і дізнаються новини 

компанії. 

«Компанія BASF як один зі світових лідерів виробництва засобів захисту рослин була і 

залишається надійним партнером для кожного аграрія, адже нам дуже важливо допомагати 

агровиробникам досягати високих показників врожайності у вирощуванні найбільш 

поширених в Україні культур: зернових, соняшнику та сої. У 2017 р. агросектор сформував 

12% ВВП України, і наступного року перед аграріями стоїть серйозна мета – перевищити 

цей показник. Тому ми раді вже традиційно відкрити аграрний сезон конференцією з девізом 

«Плюсуй переваги!». Завдяки отриманій інформації про інноваційні та високоефективні 

технології, аграрії зможуть значно збільшити урожай і поліпшити якість продуктів», – 

коментує Тіберіу Діма, керівник агробізнесу компанії BASF в Україні, Республіці Молдова 

та країнах Кавказа. 

Архітект™: проектуйте надврожай 

Препарат Архітект™ – новинка компанії BASF у 2018 році. Архітект™ комбінує характеристики 

морфорегулятора і фунгіциду. У якості морфорегулятора продукт допомагає вирівняти посіви, 

поліпшити кореневу систему і загальний стан рослини, а також значно підвищує 

стресостійкість до засух і високих температур. Завдяки фунгіцидним властивостям імунітет 

обробленого соняшника поліпшується, що дозволяє боротися з широким спектром хвороб. 

Архітект™ істотно впливає на структуру соняшника: завдяки більшій кореневій системі, більш 

коротким міжвузлям і товстому стеблу збільшується стійкість до вилягання рослин і 

оптимізується розподіл поживних речовин. Як наслідок, вміст олії в насінні збільшується, а 

врожайність зростає на 21% в порівнянні з необробленою рослиною. 
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Акріс®: чисті рядочки без бур'янів 

Гербіцид Акріс® застосовується на соняшнику і кукурудзі, володіє подовженою ґрунтовою дією. 

Препарат контролює широкий спектр однорічних і дводольних бур'янів: до нього чутливі понад 

30 видів. Акріс® ефективний навіть в умовах недостатнього зволоження ґрунту: завдяки 

диметенаміду-П препарат активується вже після випадання 5 мм опадів. При цьому у 

препарату немає післядії на наступні культури.  

Адексар® СЕ Плюс: сила, на яку можу покладатися! 

Фунгіцид Адексар® СЕ Плюс містить 3 діючі речовини різних хімічних класів, взаємодія яких 

захищає проти широкого спектра хвороб. Крім того, продукт входить в групу AgCelence® – 

препаратів, які надають додаткові переваги для захисту рослин. Так, Адексар® СЕ Плюс 

збільшує площу поверхні листка, оптимізує використання вологи та підвищує опір до опіків. В 

результаті використання 1 л/га, урожай озимої пшениці збільшується на 15%, а ярого ячменю 

– на 17%. 

Clearfield® Plus: виробнича система для соняшнику 

Виробнича система Clearfield® Plus – це унікальна комбінація гербіциду і стійких до нього 

гібридів, виведених методами традиційної селекції. Гербіциди Clearfield® Plus мають системну 

та ґрунтову дію на однорічні дводольні та злакові, а також на деякі багаторічні бур'яни. 

Виробнича система працює на соняшнику за допомогою гербіцидів Євро-Лайтнінг® Plus або 

Пульсар® Plus. 

Про концерн BASF 

У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний успіх із 

захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Близько 114 000 співробітників BASF 

роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в кожному секторі та практично в 

кожній країні світу. Наш продуктовий портфель складається з 5 сегментів: хімікати, спеціальні 

продукти, функціональні матеріали та рішення, рішення для сільського господарства, а також 

нафта і газ. У 2016 році обсяг продажів концерну склав 58 млрд євро. Акції BASF торгуються 

на фондових біржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) і Цюріха (BAS). З докладнішою 

інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті за адресою www.basf.com .  

Про підрозділ засобів захисту рослин компанії BASF 

В умовах стрімкого зростання кількості населення світ все більше залежить від того, наскільки 

ми здатні забезпечити сталий розвиток сільського господарства і надійний захист довкілля. З 

метою задоволення цих потреб Підрозділ засобів захисту рослин (Crop Protection) концерну 

BASF тісно взаємодіє з аграріями, фахівцями у сфері сільського господарства, експертами з 

контролю шкідників та іншими галузевими спеціалістами. Спираючись на цю співпрацю, 

компанія BASF здійснює науково-дослідницьку роботу на системній основі, розвиває 

інноваційний портфель продуктів та послуг і разом з командами експертів у лабораторіях і на 

полях допомагає аграріям успішно вести бізнес. У 2016 році обсяг продажів Підрозділу засобів 

захисту рослин (Crop Protection) концерну BASF склав понад 5,6 млрд євро. Докладніша 

інформація представлена за адресою: www.agro.basf.ua . 

Праця аграрія – одна з найважливіших на Землі! 

Кількість населення у світі стрімко збільшується, до 2050 року на Землі житиме близько 9 

мільярдів людей. Це означає зростання потреб у продуктах харчування. Тому на аграріїв 

покладено велику відповідальність за отримання максимальних врожаїв та забезпечення 

продуктів харчування найвищої якості. У співпраці з аграріями BASF створює засоби захисту 

рослин заради досягнення спільної мети: зберегти кожну зернину та отримати максимальний 

урожай від землі з турботою про неї, як про безцінний ресурс. 
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